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ً
 الحاكم أندرو م كومو   25/2021/ 5 للنشر فورا

 
 

ي توفر أكثر من 
ي نيويورك والت 

 
ي    100الحاكم كومو يعلن عن فائزي عقود التنمية االقتصادية لهيئة الطاقة ف

 
وظيفة ف

  غرب نيويورك

  

ت 
ّ
ي نيويورك حفز

 
ي وافق عليها مجلس أمناء هيئة الطاقة ف

مليون دوالر   145مخصصات نياجرا للطاقة الكهرومائية الت 
ي استثمارات رأس المال الخاص

 
  ف

  
ي نيويورك )

(  New York Power Authority, NYPAأعلن الحاكم أندرو م كومو اليوم أن مجلس أمناء هيئة الطاقة ف 
ي جميع أنحاء غرب نيويورك   102اعتمد ثالثة مخصصات منخفضة التكلفة للطاقة الكهرومائية ستوفر 

فرصة عمل ف 
ي استثمارات رأس المال الخاص.  145وستحفز 

كيلووات من    3.580ود المقدمة المعتمدة البالغة العق مليون دوالر ف 
وع نياجرا للطاقة  ي لويستون لكل من   Niagara Power Projectالطاقة الكهرومائية من مشر

التابع لهيئة الطاقة ف 
ي إس ريكفري   Americold Real Estateأمريكولد العقارية  ي مقاطعة تشاوتاوكوا، وإس ج 

ي   SGS Recoveryف 
ف 

ي مقاطعة إيري.  Sumitomo Rubber USAوسوميتومو لصناعات المطاط الواليات المتحدة  مقاطعة نياجرا،
  ف 

  
وع نياجرا للطاقة طاقة نظيفة ومتجددة   قال الحاكم كومو:  "إن حماية بيئتنا ودعم اقتصادنا أمران متالزمان، ويوفر مشر

ي جميع أنحاء غرب نيويورك. 
 التنمية االقتصادية ف 

ً
ة   100هذه المخصصات الثالثة للطاقة أكثر من ستوفر  تدعم مباشر

ي انتقالها إىل اقتصاد الطاقة النظيفة. 
ي المنطقة وستساعد نيويورك ف 

مة مستقبل  وظيفة وستحفز االستثمار ف  واليتنا ملث  
اتيجيتنا لتشجيع االستثمار الجديد    للطاقة المتجددة يستفيد منه جميع سكان نيويورك، وهذه العقود جزء مهم من اسث 

ي أثناء استخدام مصادر الطاقة المتجددة". 
  وتوفثر فرص العمل ف 

  
ي هوشول: 

كات لديها   قالت نائب الحاكم، كاثر ا عىل التأكد من أن الشر
ً
"بينما نركز عىل انتعاشنا االقتصادي، فإننا نعمل أيض

ي والية نيويورك. 
ي تحتاجها للنمو والنجاح ف 

ئية وظائف ذات رواتب جيدة،  توفر مخصصات الطاقة الكهروما الموارد الت 
  وتعزز االستثمار الخاص وستطلق العنان لإلمكانات الكاملة لغرب نيويورك كقوة اقتصادية للمستقبل بعد انتهاء الوباء". 

   
ي   كة أمريكولد العقارية إل ب 

ي جورجيا وتملك وتدير  - Americold Real Estate L.Pحصلت شر
ي يقع مقرها ف 

  238الت 
ي جميع أنحاء العالم لتخزين البضائع القابلة للتلف 

ي درجة حرارتها ف 
 يتم التحكم ف 

ً
كيلووات من الطاقة    830 - مستودعا

ك من شأنه أن يوفر  ي دونكثر
يدة  ستوفر المنشأة الجد  فرصة عمل.  60الكهرومائية إلنشاء مرفق جديد للتخزين البارد ف 

برايز   كة ويلز إنث  ي هيئة  Wells Enterprisesالتخزين لشر
ى لتصنيع اآليس كريم وعميل الطاقة الحاىلي ف  كة كث  ، وهي شر

ي نيويورك. 
ي تزيد قيمتها عن  الطاقة ف 

ي المنشأة الت 
.  40ومن المقرر أن يبدأ البناء ف  ي العام الحاىلي

ا ف 
ً
  مليون دوالر الحق

  
ي إس ريكفري  كة إس ج  كة إلدارة النفايات المستدامة وإعادة التدوير، عىل  حصلت شر ي شالالت نياجرا، وهي شر

المحدودة ف 
ي   30كيلووات للطاقة الكهرومائية من أجل عقد إيجارها المخطط لمبت  جديد بمساحة   750تخصيص  

ألف قدم مرب  ع ف 
 للوقود األحفوري   شالالت نياجرا لتحويل المواد المعاد تدويرها إىل وقود ُمصمم هندسًيا للعملية،

ً
والذي يستخدم بديال

ي صناعة اإلسمنت. 
ول ف  وع الذي تبلغ تكلفته حواىلي   والبث 

ي وقت الحق من   5وسيؤدي المشر
ماليير  دوالر، والمقرر أن يبدأ ف 

ا.  12هذا العام، إىل إضافة 
ً
  موقًعا وظيفًيا جديد

  



 

 

ي إس ي نيويورك تخصيًصا إلس ج 
اء الجديدة   اعتمد مجلس إدارة هيئة الطاقة ف  من الطاقة بموجب معايثر الوظائف الخض 

ي 
ي ديسمث   أعلنها الت 

ي  تسمح المعايثر  . 2020الحاكم كومو ف 
ي هيئة الطاقة ف 

 الجديدة لمقدمي طلبات التنمية االقتصادية ف 
ي والية نيويورك، مما يساعد عىل النهوض باقتصاد  

اء والتصنيع ف  نيويورك أن يتم تقييمهم بناًء عىل دعمهم للوظائف الخض 
ي ضوء قانون ريا

ي جميع أنحاء الوالية تحت قيادة الحاكم كومو وف 
  دة المناخ وحماية المجتمع. الطاقة النظيفة المتنامي ف 

  
كة المصنعة إلطارات السيارات   ي توناواندا، وهي الشر

تم منح سوميتومو لصناعات المطاط الواليات المتحدة المحدودة ف 
كيلو وات من الطاقة الكهرومائية للتوسع المخطط له    2000للشاحنات والسيارات والحافالت والدراجات النارية، 

ي مارس عن التوسيع الذي تبلغ قيمته  أعلن الحاكم كومو ومي من اإلطارات. لمضاعفة إنتاجها الي
مليون دوالر،  122ف 

ي وقت الحق من هذا العام، وسيوفر  والمقرر أن يبدأ  
ي نيويورك منذ   وظيفة.   30ف 

سوميتومو هي عميل طاقة لهيئة الطاقة ف 
ة طويلة وتتلق  بالفعل أكثر من    1300كيلووات من الطاقة الكهرومائية منخفضة التكلفة لدعم أكثر من   13.500فث 
ي منشأة توناواندا تلك. 

  3.3التوسع بمبلغ  Empire State Developmentكما تدعم إمباير ستايت للتطوير  وظيفة ف 
ائب الوظائف الفائق  ي مقابل    Excelsior Jobs Tax Credit Programمليون دوالر من خالل برنامج ائتمان ض 

ف 
امات توفثر الوظائف.    الث  

  
ي بوفالو جون ر كولميل: 

 
ي نيويورك والمقيم ف

 
وع نياجرا للطاقة حجر زاوية   قال رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة ف "مشر

ات اآلالف من الوظائف.   عشر
ً
ة ي غرب نيويورك حيث يدعم مباشر

ي جميع أنحاء الوالية، وخاصة ف 
نحن   للتنمية االقتصادية ف 

ي نيويورك فخورون بتقديم ه
ي هيئة الطاقة ف 

ي إس  ف  كة أمريكولد وإس ج  ذه التخصيصات الثالثة للطاقة الكهرومائية لشر
ي المنطقة. 

ا ف  ً كات من التوسع كثثر يش هيئة   ريكفري وسوميتومو لصناعات المطاط الواليات المتحدة حت  تتمكن هذه الشر
ي تنشيط اقتصادنا بينما نعيد بناء ني

ي االستمرار ف 
ي نيويورك أن تقوم بدورنا ف 

  ويورك". الطاقة ف 
 

ي نيويورك والمدير التنفيذي جيل سي كينيونس: 
 
ي نيويورك   قال رئيس هيئة الطاقة ف

"إجراء مجلس إدارة هيئة الطاقة ف 
ي توفثر أكثر من 

كات بتخصيصات الطاقة الكهرومائية سيساعد ف  ي غرب نيويورك.   100اليوم لمنح ثالث شر
هيئة   وظيفة ف 

ي 
ي التعاف 

مة بالمساعدة ف  ي بذكاء وأمان من جائحة كوفيدالطاقة ملث  
ي قدًما للتعاف 

ي المنطقة بينما نمض 
  ". 19-االقتصادي ف 

 
ي دائرة نصف قطرها  

كات الواقعة ف  وع   30تتوفر الطاقة الكهرومائية منخفضة التكلفة من شالالت نياجرا للشر  من مشر
ً
ميال

كات التابعة لهيئة الطاقة  ي مقاطعة تشوتاوكوا. نياجرا للطاقة التابع لهيئة الطاقة أو الشر
ي نياجرا   ف 

ترتبط الطاقة الكهرومائية ف 
ي المنطقة. 

ات اآلالف من الوظائف الحالية ف  ي   بعشر
ي تدعمها هيئة الطاقة ف 

تعرف عىل المزيد حول فرص نمو األعمال الت 
نت  ي نيويورك.  نمو األعمال نيويورك عىل موقع إنث 

  التابع لهيئة الطاقة ف 

  
ك   قال عضو مجلس الشيوخ عن والية نيويورك جورج بوريلو:  ي دونكثر

وع مستودع التجميد الخاص بأمريكولد ف  "مشر
ك وسيوفر أكثر من  41يمثل استثماًرا بقيمة  ي مجتمع دونكثر

كما   وظيفة بدوام كامل وبرواتب جيدة.  60مليون دوالر ف 
ك  ي دونكثر

برايز ف  ي ويلز إنث 
كة حت  يصبح جاهًزا للشحن. ستحمي الوظائف الحالية ف  وع   عث  تخزين آيس كريم الشر إنه مشر

ا   مثثر لشمال مقاطعة تشوتاوكوا وجزء من النهضة االقتصادية لمنطقتنا. 
ً
اق ي تأمير  مستقبل أكثر إشر

وع ف  يساعد هذا المشر
ي نيويورك والمحافظ كو  لسكان مقاطعة تشوتاوكوا. 

ويده بالطاقة  نتوجه بالشكر إىل مجلس أمناء هيئة الطاقة ف  مو لث  
وع أمريكولد".  ي نياجرا لدعم مشر

  الكهرومائية منخفضة التكلفة ف 

  
وع   قال عضو مجلس الشيوخ عن والية نيويورك، شون رايان:  ي يوفرها مشر

"الطاقة الكهرومائية منخفضة التكلفة الت 
ي جميع أنحاء غرب نيويورك. 

كات ف  ي المنطقة، فقد   وبصفتها أحد  نياجرا للطاقة هي مورد حيوي للشر
أكث  أصحاب األعمال ف 

 . ات السنير  ي اقتصادنا المحىلي منذ عشر
كة سوميتومو لصناعات المطاط بالفعل مساهًما هاًما ف  ي   كانت شر

قرار هيئة الطاقة ف 
كة، وخلق المزيد من الوظائف   كة سوميتومو سيدعم توسع الشر نيويورك بتخصيص المزيد من الطاقة منخفضة التكلفة لشر

  لية ذات األجور الجيدة، وبالتاىلي تعزيز اقتصاد منطقتنا". المح

  
ي بلدة توناواندا،   قال عضو مجلس والية نيويورك بيل كونراد: 

"سوميتومو لصناعات المطاط هي صاحبة أعمال مهمة ف 
كة بحيوية غرب نيويورك والقوى العاملة فيه.  ي   ويشثر توسعها القادم إىل استمرار إيمان الشر

تخصيص هيئة الطاقة ف 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-power-authoritys-economic-development-awards-supporting-more
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-sumitomo-rubber-usa-will-invest-122-million-increase-town-tonawanda
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7469d71f-2bf2ee04-746b2e2a-0cc47a6d17e0-72e8597ba3d45faa&q=1&e=ef73fb87-c449-49ac-a2bb-99c4694c07d4&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2F


 

 

ان يبية   نيويورك للطاقة الكهرومائية منخفضة التكلفة لدعم نمو المصنع أمر مستحق تماًما، وباالقث  مع اإلعفاءات الض 
كات   اكة مع الشر ظهر نيويورك بدورها استعدادها للشر

ُ
ي سوميتومو، ت

كة إمباير ستايت للتطوير لخلق وظائف جديدة ف  لشر
ي تحافظ عىل اقتصادنا. 

هذه االستثمارات الداعمة لبعضها البعض مفيدة لألعمال التجارية، ومفيدة لعمالنا، ومفيدة   الت 
  لدولتنا". 

  
ي   عضو مجلس والية نيويورك، أنجيلو مورينيلو: قال 

"مخصصات الطاقة الكهرومائية ستجلب الحوافز االقتصادية الت 
ي المنطقة. 

وع الطاقة هذا أكثر من  يحتاج إليها غرب نيويورك بشدة لتشي    ع االستقرار والنمو ف  ي   100سيوفر مشر
وظيفة ف 

ي جميع أنحاء والية نيويورك. غرب نيويورك، باإلضافة إىل تعزيز وتطوير تصنيع الطا
ي أتطلع إىل استمرار  قة النظيفة ف 

إنت 
ي توسيع الطاقة والنمو االقتصادي لمنطقة غرب نيويورك". 

  االستثمارات ف 

    
ي والية نيويورك

 
  خطة ريادة المناخ عىل مستوى الدولة ف

ي البالد، حيث  جدول أعمال الحاكم كومو لريادة المناخ عىل مستوى الدولة أكثر مبادرات المن
اخ والطاقة النظيفة تطلًعا ف 

ي والية  
ي تعزيز االقتصاد األخض  مع تعاف 

ي توفر الوظائف وتستمر ف 
يدعو إىل االنتقال المنظم والعادل إىل الطاقة النظيفة الت 

ي القانون من خالل قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع، وبذلك ف . 19-نيويورك من جائحة كوفيد 
إن نيويورك  تم تضمينه ف 

ي قطاع كهرباء خاٍل من االنبعاثات بحلول عام 
ي طريقها إىل تحقيق هدفها المفروض المتمثل ف 

ي ذلك توليد  2040ف 
، بما ف 

ي المائة من الطاقة المتجددة بحلول عام   70
ي عىل نطاق االقتصاد. 2030ف 

وهو يعتمد عىل   ، والوصول إىل الحياد الكربوب 
ي ذلك أكثر من 

ي   21استثمارات نيويورك غثر المسبوقة لدفع الطاقة النظيفة بما ف 
ا واسع   91مليار دوالر ف 

ً
وًعا متجدد مشر

ي جميع أنحاء الوالية، و 
، و  6.8النطاق ف  ي

مليار دوالر لتوسيع نطاق الطاقة    1.8مليار دوالر لتقليل انبعاثات المباب 
امات جرين بنك نيويورك  1.2يار دوالر لمبادرات النقل النظيف، وأكثر من مل 1الشمسية، وأكثر من  ي الث  

 NYمليار دوالر ف 

Green Bank.   ي عام   150تدعم هذه االستثمارات مجتمعة أكثر من
ي نيويورك ف 

ي قطاع الطاقة النظيفة ف 
ألف وظيفة ف 

ي قطاع الطاقة الشمسية الموزع 2100، ونمًوا بنسبة 2019
ي المائة ف 

ام تطوير  2011ة منذ عام ف  ميجاوات   9000والث  
تحت قيادة الحاكم كومو، ستواصل نيويورك البناء عىل هذا التقدم وستقلل انبعاثات  . 2035من الرياح البحرية بحلول عام 

ي المائة من مستويات عام  85غازات االحتباس الحراري بنسبة 
  ، مع ضمان توجيه ما ال يقل عن2050بحلول عام   1990ف 

ي المائة بهدف    35
ي المائة من منافع استثمارات الطاقة النظيفة إىل المجتمعات المحرومة، وإحراز تقدم نحو هدف    40ف 

ف 
ي الموقع بمقدار   2025كفاءة الطاقة لعام 

ي تقليل استهالك الطاقة ف 
تريليون وحدة حرارية بريطانية    185للوالية المتمثل ف 

BTU من توفثر الطاقة الستخدام العم . ي
  يل النهاب 

  
ي نيويورك

 
  عن هيئة الطاقة ف

ي الدولة، حيث تقوم بتشغيل 
ي نيويورك هي أكث  مؤسسة طاقة عامة تابعة للوالية ف 

ا لتوليد الطاقة   16هيئة الطاقة ف 
ً
مرفق

ي نيويورك هي   80أكثر من  ميل من خطوط النقل.   1400وأكثر من 
ي تنتجها هيئة الطاقة ف 

طاقة بالمائة من الكهرباء الت 
ائب أو ائتمان الوالية.  مائية متجددة ونظيفة.  ي نيويورك أموال الض 

تمول عملياتها من خالل بيع   ال تستخدم هيئة الطاقة ف 
لمزيد من المعلومات، تفضل   السندات والعائدات المكتسبة معظمها من مبيعات الكهرباء. 

  . لينكي   و  تامبلر ،إنستجرام ،فيسبوك ،NYPAenergy@ تويث   وتابعنا عىل www.nypa.gov بزيارة
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